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  المللي توسعه پايدار و عمران شهري چهارمين كنفرانس بين
  پژوهان مؤسسه آموزش عالي دانش

  1393آذرماه اصفهان، ايران، 
 

   

53

 و توسعه پايدار كرد روي فضايي شهرهاي بزرگ با -ساماندهي كالبدي
 ) شهرداري اصفهان9 منطقه :مطالعه موردي( عمران شهري

  سميه حمصيان اتفاق
  هري ريزي ش دانشجوي دكتري برنامه

  پژوهشگاه شاخص پژوه
hemmasian81@yahoo.com 

  مجتبي معصومي
   شهريريزي كارشناسي ارشد برنامهدانشجوي 

  مدرس دانشگاه مهاجر 
mojtaba_6781@yahoo.com 

  عبدالرسول امامي كوپايي
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت 

rek1391@yahoo.com 

  فرهاد رضازاده
  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري

farhadrezazadeh61@yahoo.com 
   

  چكيده
هاي تكنولوژي باعث نابودي محيط زيست طبيعي شده و كمبود منابع آبي از طـرف                در دنياي امروز پيشرفت   

هـاي   ، احيـاء مجـدد ارزش     مـسئله هدف از طـرح     . استديگر، باعث بال تكليف ماندن اين ذخاير ملي گرديده          
انساني از طريق شور دوباره بخشيدن به ارتباط انسان و طبيعت در راستاي خلق يك فضاي شـهري پويـا بـا                       

باشد كه بـه جـاي       ميگيري باغشهر عصر صفوي و تكنولوژي امروزي         ظ هويت، ايمني و آسايش با در نظر       حف
اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق كيفي و شيوه گـردآوري   . برداردنابودي طبيعت در جهت حفظ آن گام      

منظور دستيابي به الگويي مناسب براي طراحـي باغـشهر در    اطالعات توصيفي، با نگاهي به باغسازي ايراني به    
سـاز   تجربه شده در طبيعت شده كـه زمينـه        در نتيجه سعي درطراحي الگويي      . دارد مياينگونه اراضي گام بر     

توجه به  . ه عوامل اقليمي در آن رعايت شود      كت به سوي يك معماري زنده، خودرو و ارگانيك گردد و كلي           حر
، هـا   جود مادي  و ،ازنظر پستي و بلندي   )  شهرداري اصفهان  9واقع در منطقه    (بافت خاص سايت مورد طراحي      

در كنار نوع طراحي، فـضايي  مجموعه عوامل . از ديگر موارد مورد توجه در طراحي است      .... ها و    هندسه پالك 
  .كند كه جدا از شهر نبوده بلكه تكامل بخش و هماهنگ با آن باشد ميايجاد 

  
  . اراضي كشاورزي، باغشهر، فضاي سبز، باغ، باغ ويال:هاي كليدي واژه
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